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EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2018– SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO  
 

1.1. A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE OIAPOQUE, por intermédio deste pregoeiro, 
designada pela Portaria nº 170/GAB/PMO, de 07 de abril de 2017, torna público que na data e 
horário abaixo indicados fará realizar LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, 
tipo MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE, em sessão pública virtual por meio da INTERNET, mediante 
condições de segurança, criptografia e autenticação em todas as suas fases, que será regida por 
este Edital e pelas seguintes normas e suas alterações: Constituição Federal, em especial o Artigo 
37, inciso XXI c/c § 1º; Lei Federal nº 8.666/93; Lei Federal nº 10.520/02; Lei Complementar nº 
101/00; Lei Complementar nº 123/06 e Decreto Federal nº 5.450/05, Decreto Federal 7.892/2013, 
Decreto Municipal 014/2016 (Regulamenta o Registro de Preços) objetivando a contratação de 
empresa especializada no serviço de manutenção preventiva e corretiva com remoção e instalação 
de condicionadores de ar, geladeira, freezer, bebedouro e Câmara para conservação de 
imunobiológicos, para atender o FMS, conforme as condições do Termo de Referência, Anexo I 
deste Edital. 
 
1. DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS E DA ABERTURA DA SESSÃO: 

Data e hora limite para 
acolhimento das propostas 

eletrônicas: 

 
Do dia 01/06/2018 até 13/06/2018 às 09h30. 

Data e hora da abertura das 
propostas: Dia 13/06/2018 às 09h30. 

Data e hora do inicio do pregão 
eletrônico no site do licitações-e: Dia 13/06/2018 às 14h30. 

 
Envio de documentos: 

e-mail: licitacaosemsa.pmo@gmail.com 
Rua Presidente Kennedy, 430, Centro, Oiapoque/AP. 

 
1.1. As propostas serão recebidas exclusivamente por meio do sistema eletrônico do Banco do Brasil, 
disponível pelo site www.licitacoes-e.com.br. 
1.2. Para todas as referências de tempo contidas neste edital, será observado o horário de Brasília. 

 

 2. DO OBJETO:  
2.1. Constitui objeto do presente REGISTRO DE PREÇOS a contratação de empresa especializada no 
serviço de manutenção preventiva e corretiva com remoção e instalação de condicionadores de ar, 
geladeira, freezer, bebedouro e Câmara para conservação  de imunobiológicos, para atender o FMS, por 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, para atendimento das necessidades do FMS, conforme descrição e 
quantitativos estimados neste Edital e seus Anexos. 
2.2. A presente licitação terá 01 (um) lote. 
2.3. As quantidades constantes no presente edital constituem mera expectativa em favor da Contratada, 
não sendo o FMS obrigado a contratá-los em sua totalidade. 

 

mailto:licitacaosemsa.pmo@
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 3. DAS CONSULTAS E ESCLARECIMENTOS:  
 

3.1. Observado o prazo legal, os licitantes poderão formular pedidos de esclarecimentos ou informações 
acerca deste Processo Licitatório. Os interessados poderão entrar em contato via e-mail, até 3 (três) dias 
úteis antes da data fixada para a abertura da sessão pública, exclusivamente, por meio do endereço 
eletrônico licitacaosemsa.pmo@gmail.com 

 

 4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO:  
4.1. Poderão participar deste procedimento licitatório as empresas legalmente constituídas no país, 
incluindo as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, cujo ramo de atividade seja pertinente ao 
objeto da licitação, devendo ser observadas as condições exigidas neste edital e seus anexos. 
4.2. A participação neste Pregão implica a aceitação, plena e irrevogável, das normas constantes do 
presente Edital e dos seus Anexos. 
4.3. O Edital e seus anexos se encontram à disposição dos interessados nos sites www.oiapoque.ap.gov.br’  
www.licitacoes-e.com.br, ou poderá ser requisitado pelo e-mail licitacaosemsa.pmo@gmail.com e também 
pessoalmente na sede do FMS. 
4.4. Não poderão participar do certame as empresas que se encontrem em falência decretada, concurso 
de credores, dissolução, liquidação ou profissionais autônomos ou empresas em regime de consórcio ou 
grupos de sociedades, qualquer que seja sua forma de constituição, nem aqueles que tenham sido 
declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública ou punidos com suspensão do 
direito de licitar e contratar com o FMS, bem como, nas hipóteses do art. 9º da Lei nº 8.666/93 e 
alterações. 

 
 
4.6. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da 

proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das 
condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação 
no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

4.6.1. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela Controladoria-
Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis) 

4.6.2. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido 
pelo Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php). 

4.7. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição 
de participação. 
4.8. A participação de empresas estrangeiras fica restrita às condições estabelecidas no art. 3º, inciso II e 
seguintes da Lei 8.666/93. 
4.9. O CNPJ da licitante, seja da matriz ou da filial, que deverá constar nas notas fiscais/faturas, deverá ser 
o mesmo CNPJ que a LICITANTE utilizou no cadastramento de sua proposta econômica e participação no 
certame. 
4.10. É facultada à Comissão de Licitação ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a 
promoção de diligência destinada a esclarecer ou a completar a instrução do processo, vedada a inclusão 
posterior de documentação ou informações que deveriam constar originalmente da proposta. 
4.11. É vedada a participação no certame com mais de uma proposta. 
4.12. As interessadas poderão realizar vistoria nos locais e instalações onde os serviços serão realizados, 
de forma a obterem pleno conhecimento de todas as informações necessárias à formulação da sua 

4.5. Dada a natureza dos serviços, que envolvem acompanhamento e fiscalização da execução dos 
serviços in loco, e devido a distância do município em relação as outras cidades, a proponente deverá 
possuir escritório na cidade de Oiapoque - AP, sendo  permitida a constituição deste escritório, 
impreterivelmente, até a data da assinatura do contrato oriundo desta licitação e desde que a licitante se 
comprometa oficialmente com esta obrigação. 

mailto:licitacaosemsa.pmo@
http://www.licitacoes-e.com.br/
http://www.licitacoes-e.com.br/
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proposta de preços. 
4.13. A realização da vistoria não se consubstancia em exigência para a formulação das propostas e 
participação no processo de contratação, ficando, contudo, as empresas cientes de que após apresentação 
das propostas não serão admitidas, em hipótese alguma, alegações posteriores no sentido da inviabilidade 
de cumprir com as obrigações, face ao desconhecimento de compatibilidade com as instalações do FMS e 
de dificuldades técnicas não previstas. 
4.14. A vistoria poderá ser marcada e realizada em dias úteis, das 9h às 12h e das 13h às 17h, pelo e-
mail licitacaosemsa.pmo@gmail.com, e ser realizada até o último dia útil anterior à data de abertura da 
sessão do pregão eletrônico, OU SEJA, 12/06/2018 até às 16h. 

 

 5.     DO CREDENCIAMENTO NO APLICATIVO LICITAÇÕES:  
5.1. Para acesso ao sistema eletrônico Licitações-e, as empresas interessadas em participar do Pregão 
deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal (intransferíveis), obtidas junto às Agências do 
Banco do Brasil S.A., sediadas no País. 
5.2. Os interessados em se credenciar no aplicativo Licitações-e deverão entrar em contato na Central de 
Atendimento do Banco do Brasil S.A., para obter as informações sobre os procedimentos necessários para 
realizar o credenciamento, no telefone 0800 729 0500, e/ou consultar a cartilha para fornecedores 
disponível na opção introdução às regras do jogo , cujo acesso encontra-se indicado diretamente no site 
www.licitacoes-e.com.br. 
5.3. É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer 
transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao Banco do Brasil S.A. ou ao FMS 
a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 
5.4. O credenciamento da licitante e de seu representante legal, junto ao sistema eletrônico, implica a 
responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização das 
transações inerentes ao pregão eletrônico. 
5.5. A licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema 
eletrônico, declarando e assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos 
praticados diretamente ou por seu representante, não cabendo ao Banco do Brasil S.A. ou ao 
FMSresponsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 
5.6. Caberá à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, 
ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer 
mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 
5.7. A licitante deverá comunicar imediatamente ao Banco do Brasil (órgão provedor do sistema) qualquer 
acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a inviolabilidade do uso da senha, para imediato 
bloqueio de acesso. 
5.8. É recomendável que as licitantes apresentem suas propostas com antecedência, não deixando para 
cadastrá-las no dia do certame. O sigilo das propostas é garantido pelo Banco do Brasil e, apenas na data e 
horário previstos para a abertura, as propostas tornam-se publicamente conhecidas. 
5.9. O encaminhamento de proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências de 
habilitação previstas neste Edital. A licitante declarará no sistema, antes de registrar sua proposta, que 
cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos neste edital, sujeitando-se às sanções legais na 
hipótese de declaração falsa. 

 

 6.    DA PROPOSTA:  
6.1. As empresas interessadas em participar do certame deverão formalizar uma PROPOSTA 
ELETRÔNICA no site Licitações-e, de forma expressa o VALOR GLOBAL, no prazo e dentro do horário 
estabelecido neste Edital. 
6.2. Além do cadastramento do valor global da proposta, o licitante deverá enviar como anexo a sua 
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proposta detalhada sem sua indentificação. 
6.3. O encaminhamento de proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências de 
habilitação previstas neste Edital. A licitante declarará no sistema, antes de registrar sua proposta, que 
cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos neste edital, sujeitando-se às sanções legais na 
hipótese de declaração falsa. 
6.4.       A licitante Microempresa – ME ou Empresa de Pequeno Porte – EPP deverá informar tal condição 

no ato do envio da proposta, por intermédio da funcionalidade disponível no Sistema, sob a pena de ser 
desclassificada do certame. 
6.5. Não serão admitidos cancelamentos, retificações de preços ou alterações nas condições 
estabelecidas, uma vez abertas as propostas no sistema. 
6.6. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e à conformidade da 
proposta ou ao enquadramento da licitante na condição de ME ou de EPP e a declaração que não emprega 
menor de idade, sujeitará a licitante às sanções previstas neste edital. 
6.7. Se vencedora do certame, a licitante deverá apresentar PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO, 
juntamente com a documentação de habilitação, seguindo o modelo de proposta de preços constante no 
Anexo II deste Edital e atendendo aos requisitos abaixo: 
a) Ser redigida em língua portuguesa e com clareza, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, salvo quanto a 
expressões técnicas de uso corrente da língua, preferencialmente em papel timbrado da licitante, 
devidamente datada, assinada na última folha e rubricada nas demais pela licitante, ou seu representante 
legal. 
b) Indicar nome ou razão social da licitante, endereço completo, telefone, fax e endereço eletrônico (e- 
mail), para contato, bem como, para fins de assinatura da Ata, nome do sócio ou representante legal, 
estado civil, profissão, CPF, Carteira de Identidade, domicílio e cargo na empresa. 
c) Ter validade não inferior a 1 (hum) ano corrido, a contar da data de sua apresentação. 
d) Ser apresentada com valores conforme solicitado no modelo de proposta, fixo e irreajustável, em 
moeda nacional, constando apenas duas casas decimais após a vírgula, em algarismos e por extenso 
(Ocorrendo discordância entre os preços unitários e totais ou mensais e anuais, prevalecerão os primeiros). 
e) Declarar que os valores apresentados já incluem todos os custos e despesas, bem como que tem pleno 
conhecimento das condições e eventuais dificuldades para a execução dos serviços, e ainda que atende 
todos os requisitos licitatórios, e que se vencedora e convocada, após a sessão de disputa, firmará a Ata. 
f) As propostas deverão conter todas as despesas, tributos em geral, incidências fiscais e contribuições de 
qualquer natureza ou espécie, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, salários e quaisquer outros 
encargos necessários que venham a incidir direta ou indiretamente sobre a execução do objeto, não 
cabendo à proponente qualquer reclamação posterior 
g) Declarar que é Microempresa e Empresa de Pequeno Porte e está amparada pelos dispositivos das Leis 
Complementares nºs 123/2006 e 147/2014, quando for o caso. 
h) Devem ser enviados para a sede do FMS tanto a declaração ME ou EPP (quando for o caso), quanto a 
proposta de preços e documentação de habilitação, no prazo designado no edital, por e-mail, no valor 
arrematado, e, encaminhada a via original, posteriormente, junto com a documentação original, dentro dos 
prazos estabelecidos neste Edital. 
i) Propostas com valores unitario e global superiores ao de referencia, anexo I, serão desclassificadas no 
sistema Licitações-e do Banco do Brasil, ocasionando a não participação da etapa de lances. 
j) As propostas deverão estar detalhadas com os valores unitários e global de acordo com a tabela do 
Anexo II. 

 

 7.    DOS DOCUMENTOS PARA A HABILITAÇÃO:  
7.1. Após o encerramento da etapa de lances, o pregoeiro solictará a empresa ARREMATANTE do lote a 
encaminhar a proposta de preços e os documentos de habilitação para o e-mail 
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Horário de atendimento ao público: 8h às 12h e das 13h às 17. 

licitacaosemsa.pmo@gmail.com, no prazo máximo de 2 (duas) horas, contados da solicitação do(a) 
Pregoeiro(a) no sistema eletrônico. 
7.2. A empresa declarada VENCEDORA do certame deverá postar a documentação em Agência dos 
Correios ou entregar na Sede do FMS, em até 3 (três) dias úteis, que são a proposta de preços e os 
documentos de habilitação ORIGINAIS OU CÓPIAS AUTENTICADAS POR CARTÓRIO COMPETENTE OU 
presencialmente no FMS CÓPIAS SIMPLES ACOMPANHADAS DOS ORIGINAIS PARA AUTENTICAÇÃO PELO 
FMS, em perfeitas condições de legibilidade e entendimento. 
7.3. Para fins de habilitação, a verificação da documentação pelo órgão promotor do certame junto aos 
sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões, constitui meio legal de prova. 
7.4. Alertamos às licitantes que os documentos de habilitação e proposta de preço apresentados para 
compor o processo licitatório não serão retirados dos autos ou substituídos, sob qualquer hipótese. 
7.5. Segue abaixo o endereço para envio da documentação: 

 

 

7.6. Habilitação Jurídica: 
7.6.1. Registro Comercial ou Estatuto ou Ato Constitutivo ou Contrato Social em vigor, com suas 
alterações, podendo ser substituído por documento consolidado das alterações, devidamente 
registrado no órgão competente, cujo objeto seja compatível com o objeto deste Edital. 
7.6.2. No caso de sociedades por ações, deverá apresentar ainda documentos de eleição de 

seus administradores e no caso de sociedades civis, a prova da diretoria em exercício. 
7.6.3. Declaração de enquadramento como Micro Empresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP) 
registrada na Junta Comercial competente. 

 
7.6. Habilitação Fiscal e Trabalhista 

7.6.1. Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ). 
7.6.2. Inscrição no Cadastro de Contribuintes Municipal relativo ao domicílio ou sede da licitante. 
7.6.3. Certidão Negativa de Débitos de Tributos e Contribuições Federais. 
7.6.4. Certidões de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede da 
licitante ou outra equivalente na forma da lei. 
7.6.5. Certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (CRF/FGTS). 
7.6.6. Certidão negativa de débitos perante a Justiça do Trabalho. 
7.6.7. Declaração de inexistência de fato superveniente que possa impedir a sua habilitação neste 
certame, inclusive na vigência contratual, caso venha a ser contratado pelo FMS(integralmente em 
conformidade com o Modelo no Anexo III). 
7.6.8. Declaração de Regularidade com o Simples Nacional, para efeito de atendimento da IN 1234/12 
da Receita Federal, caso a empresa CONTRATADA seja Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte 
optante pelo SIMPLES NACIONAL, conforme Lei Complementar nº 123/2006, se for o caso. 

 
7.7. Habilitação Econômica-Financeira: 

7.7.1. Certidão negativa de primeira instância natureza de recuperação judicial e extrajudicial (falência 
e Concordata). 

 
7.8 Habilitação Técnico-Operacional: 

7.8.1. A empresa licitante deverá apresentar 01 (um) atestado de capacidade técnica fornecido por 
pessoa jurídica de direito público ou privado atestando que prestou serviços semelhantes ao objeto 
desta licitação. O atestado deverá estar em papel timbrado, com nome, endereço do contratante. 

 

mailto:licitacaosemsa.pmo@gmail.com,
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7.9 Disposições Gerais da Habilitação: 
7.9.1. A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte deverá apresentar toda a documentação exigida 
para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que apresentem alguma restrição. 
7.9.2. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado à 
Microempresa ou à Empresa de Pequeno Porte o prazo de 5 (cinco) dias úteis para sua regularização, 
cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do 
certame, prorrogáveis por igual período, a critério do FMS. 
7.9.3. A não apresentação da documentação, no prazo mencionado no subitem acima, implicará na 
perda do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Art. 81 da Lei 8.666/93, sendo 
facultado ao FMS revogar a licitação ou convocar as empresas licitantes remanescentes, na sua ordem 
de classificação, para comprovação dos requisitos habilitatórios e posterior assinatura da ata. 
7.9.4. Em nenhuma hipótese será permitida a apresentação de protocolos em substituição aos 
documentos exigidos. 
7.9.5. Em caso de dúvida quanto às informações contidas nos documentos comprobatórios da 
regularidade fiscal, o(a) Pregoeiro(a), durante a sessão pública, poderá realizar consulta online aos 
sites dos órgãos responsáveis pela emissão dos mesmos. 
7.9.6. Todos os documentos deverão ser emitidos vinculados ao local onde for estabelecida a sede e 
CNPJ da Pessoa Jurídica licitante. 
7.9.7. O FMS não utiliza nem aceita o SICAF em substituição à apresentação de documentos de 
habilitação. 
7.9.8. A empresa em nenhuma hipótese poderá ser considerada inidônea para licitar por outros órgão, 
nem estar inscrita no CEIS. 

 

 8.    CRITÉRIOS DE JULGAMENTO:  
8.1. Para o julgamento das propostas será adotado o critério de MENOR PREÇO GLOBAL, na forma do 
Anexo II do edital. 
8.2. A classificação se dará em ordem crescente de preços ofertados, sendo considerada vencedora da 
etapa de lances, a licitante que oferecer o MENOR PREÇO GLOBAL, na forma do Anexo II do edital. 
8.3. No julgamento das propostas e da habilitação, o(a) Pregoeiro(a) poderá sanar erros ou falhas que não 
alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho 
fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de 
classificação e habilitação. 
8.4. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado para abertura da sessão 
e as regras estabelecidas no edital. 
8.5. A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo 
sistema. 
8.6. Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e registrado 
primeiro. 
8.7. Durante o transcurso da sessão pública, as licitantes serão informadas, em tempo real, dos seus 
últimos lances registrados no sistema, do menor lance registrado, bem como da ordem de classificação. O 
sistema não identificará os autores dos lances registrados. 
8.8. O sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, podendo transcorrer 
período de tempo randômico de até 30 (trinta minutos), aleatoriamente determinado pelo sistema, findo 
o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 
8.9. No caso de desconexão com o(a) Pregoeiro(a), no decorrer da etapa de lances do certame, o sistema 
eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para recepção dos lances, retornando o(a) 
Pregoeiro(a), quando possível, a sua atuação no Pregão, sem prejuízo dos atos realizados.  Contudo, 
quando a desconexão do(a) Pregoeiro(a) persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do 
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pregão na forma eletrônica será suspensa e reiniciada somente no 1º dia útil subsequente, após mensagens 
enviada pelo pregoeiro do horário de início do pregão eletrônico. 
8.10. Encerrada a etapa de lances da sessão pública, o(a) Pregoeiro(a) examinará a proposta classificada 
em primeiro lugar, quanto ao atendimento das Leis Complementares nºs 123/06 e 147/2015. 
8.11. Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o(a) Pregoeiro(a) poderá encaminhar, 
pelo sistema eletrônico, contraproposta à licitante que tenha apresentado lance mais vantajoso, para que 
seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento, não se admitindo negociar condições 
diferentes daquelas previstas neste edital. A negociação será realizada por meio do sistema eletrônico, 
podendo ser acompanhada pelas demais licitantes. 
8.12. Após encerramento de lances, o(a) Pregoeiro(a) examinará a proposta da arrematante quanto à 
compatibilidade do preços em relação ao valor estimado para a contratação, de acordo com a média de 
preços de mercado. 
8.13. A licitante detentora da melhor oferta deverá comprovar, no prazo previsto neste edital, a situação 
de regularidade da empresa, com a apresentação da proposta de preços física e dos documentos de 
habilitação, observadas as condições e os prazos legais pertinentes definidos neste edital, sob pena de ser 
desclassificada. 
8.14. Se a oferta da arrematante não for aceitável ou se a licitante desatender as exigências 
habilitatórias, o(a) Pregoeiro(a) examinará as ofertas subsequentes, verificando a sua aceitabilidade e 
procedendo à habilitação da proponente, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a 
apuração de uma proposta que atenda ao edital. 
8.15. Constatado o atendimento da arrematante às exigências da proposta de preços e de habilitação 
fixadas no Edital, o(a) Pregoeiro(a) declarará a licitante como vencedora e abrirá o prazo para 
manifestação da intenção de recurso das demais licitantes participantes. 
8.16. As demais empresas deverão observar a classificação, e o pregoeiro perguntará ao 2º e 3º 
colocados se tem interesse em participar da Ata de Registro de Preço com os mesmos valores do 
vencedor do certame. 
8.17. A adjudicação do objeto do certame à licitante vencedora será viabilizada pelo(a) Pregoeiro(a) 
sempre que não houver acolhimento de recurso administrativo pelo(a) mesmo(a), caso contrário será de 
responsabilidade da autoridade competente. 
8.18. A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e só poderá ser 
realizada depois da adjudicação do objeto do certame à licitante vencedora. 

 

 9. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DOS RECURSOS  
9.1. Poderão impugnar o ato convocatório do pregão qualquer cidadão e licitantes, em até 2 (dois) dias 
úteis antes da data fixada para abertura da sessão do pregão. 
9.2. Qualquer impugnação deverá ser encaminhada, por escrito, ao pregoeiro do FMS, para o endereço 
eletrônico: licitacaosemsa.pmo@gmail.com. Respeitado o horário, compreendido entre 8h as 17h.  
9.3. A apresentação de impugnação, após o prazo estipulado no edital, não caracterizará como tal, 
recebendo tratamento como mera informação. 
9.4. Após declarada a vencedora, as licitantes poderão manifestar sua intenção de recorrer, durante a 
sessão pública e dentro do prazo máximo de 30 (trinta) minutos franqueados pelo(a) Pregoeiro(a), de 
forma motivada e em campo próprio do sistema. Se atendidos os pressupostos exigidos na lei, o recurso 
será acolhido e concedido a recorrente o prazo de 3 (três) dias corridos para apresentar as razões, ficando 
as demais licitantes, desde logo, intimadas para apresentarem contrarrazões em igual prazo, se assim 
quiserem, a contar do término do prazo da recorrente, sendo assegurada vista imediata do processo na 
sede do FMS de Oiapoque, quando solicitado. 
9.5. Caso seja mantida a decisão objeto do recurso, após conhecidas as razões e as contrarrazões, o(a) 
Pregoeiro(a) encaminhará os autos à Autoridade Competente para a decisão. Caso contrário, caberá 

mailto:licitacaosemsa.pmo@gmail.com
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retratação do(a) Pregoeiro(a) e recurso e contrarrazões das licitantes, nos prazos previstos em lei. 
9.6. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, nos termos do 
subitem anterior, importará na decadência desse direito. 
9.7. O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 

 

 10.   DAS PENALIDADES:  
10.1. A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou 
fraudar na execução da Ata, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude 
fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de até 2 (dois) anos, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante o FMS; 
garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa. e ainda, ter seu nome registrado no Cadastro 
Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS); garantido o direito prévio da citação e da ampla 
defesa. 
10.2. As penalidades previstas neste edital são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou 
cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 
10.3. A desistência formulada por qualquer das licitantes após a abertura das propostas sujeitar-lhe-á ao 
pagamento de multa equivalente a 10% (dez por cento) do valor de sua proposta escrita, salvo por motivo 
justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo(a) Pregoeiro(a). 
10.4. A recusa injustificada em assinar a Ata de Registro de Preço dentro do prazo, fixado no ato 
convocatório, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida, ficando sujeito à multa de 10% 
(dez por cento) do valor dos itens que lhe foram adjudicados. 
10.5. As multas serão descontadas dos pagamentos a que a licitante vencedora fizer jus, ou recolhidas 
diretamente em conta indicada pelo FMS de Oiapoque, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados da 
data de sua comunicação, ou, ainda, quando for o caso, cobradas judicialmente. 
10.6. Para aplicação das penalidades aqui previstas, a licitante será notificada para apresentação de 
defesa prévia, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da notificação. 

 

 11.   DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E DA FISCALIZAÇÃO:  
11.1. O objeto da presente licitação refere-se ao Processo Administrativo FMS nº 17210.146/2018.02.042. 
11.2. Os recursos orçamentários, as condições de pagamento e critérios de atualização financeira, constam 
no Anexo I – Termo de Referência deste edital. 
11.3. O recurso orçamentário será da conta: 
PT: 172054 – Manutenção das Atividades da Atenção Básica  
PT: 172053: Apoio na Coordenação do Piso Fixo de Vigilância e Propomoção da Saúde. 
PT: 172038: Gestão dos Recurso FUS EC 29-A 
NP: 3390.39 Outros Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas 
Fonte: 1212 – FUS / 1215 – SUS / 1211 – Saúde 15%. 
11.4. É prerrogativa do FMS, proceder a mais ampla fiscalização sobre o fiel cumprimento do objeto desta 
licitação, sem prejuízo da responsabilidade da licitante vencedora, avaliar a qualidade do objeto  desta 
licitação, podendo rejeitá-los no todo ou em parte, bem como, exigir o cumprimento de todos os itens 
deste edital, segundo suas especificações. A execução dos serviços será acompanhada e fiscalizada por um 
representante do FMS, que atestará os serviços prestados no período que ocorrerem. 

 

 12.   DAS CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DA ATA DE  REGISTRO DE  PREÇOS  
12.1. FMS convocará a licitante vencedora para assinar a respectiva Ata de Registro de Preços no prazo de 
até 05 (cinco) dias úteis, contados da data do recebimento da convocação, prorrogáveis por igual período, 
se solicitado pela parte durante seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado, aceito pelo FMS. 
12.2. O FMS poderá solicitar também a assinatura na respectiva Ata de Registro de Preços, no prazo acima 



9/32 

 
 

ESTADO DO AMAPÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE OIAPOQUE 
Comissão Permanente de Licitação  

Rua Presidente Kennedy, 430, Centro, Oiapoque/AP  

assinalado, as duas empresas que aceitaram a reduzir o seu preço final ao valor da proposta do licitante 
mais bem classificado. 
12.3. Farão parte da Ata de Registro de Preços, independentemente de transcrição, além das condições 
constantes do presente PREGÃO, seus Anexos e a proposta apresentada pela licitante vencedora. 
12.4. O não cumprimento de quaisquer obrigações assumidas sujeitará a licitante vencedora às 
penalidades previstas neste EDITAL. 
12.5. A aplicação de multa não impede o cancelamento da Ata de Registro de Preços firmada. 

 

 13.   DA ATA DE REGISTRO DE  PREÇOS  
13.1. A contratação total das quantidades mencionadas constitui mera expectativa à empresa fornecedora 
(1ª classificada), podendo ocorrer licitações específicas para aquisição do objeto, obedecida a legislação 
pertinente, sendo assegurada preferência de fornecimento ao detentor do registro, em igualdade de 
condições. 
13.2. Após a homologação da licitação, o FMS poderá incluir na respectiva ata o registro dos licitantes que 
aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor na sequência da classificação 
do certame. 
13.3. O FMS convidará a terem seus preços registrados, mais 02 empresas que na sequência da 
classificação, aceitarem a cotar os produtos/serviços com os preços idênticos ao vencedor, sendo os 
documentos de habilitação dessas duas empresas analisados nesta ocasião. A ordem de classificação dos 
licitantes registrados na Ata de Registro de Preços deverá ser respeitada nas contratações. 
13.4. O FMSpoderá monitorar pelo menos semestralmente, os preços dos produtos, de forma a avaliar o 
preço praticado no mercado, podendo rever os preços registrados a qualquer tempo, em decorrência da 
redução dos preços praticados ou de fato que eleve os custos dos produtos registrados. 
13.5. A CONTRATADA será liberado do compromisso assumido, caso comprove mediante requerimento 
fundamentado com apresentação de comprovantes (notas fiscais de aquisição de matérias-primas, listas de 
preços do fabricante; etc.), que não pode cumprir as obrigações assumidas devido ao preço de mercado ter 
se tornado superior ao preço registrado. 
13.6. Em qualquer hipótese, os preços decorrentes da revisão não poderão ultrapassar os praticados no 
mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta 
da CONTRATADA e aquele vigente no mercado à época do registro — equação econômico-financeira. 
13.7. Será considerado preço de mercado o que for igual ou inferior à média daqueles apurados pelo FMS 
para o para o objeto pesquisado. 

 

 14. DAS OBRIGAÇÕES, DA VIGÊNCIA E DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  
14.1. A licitante cujo preço seja registrado fica obrigada a: 

14.1.1. Assinar a Ata de Registro de Preços no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da 
notificação; 
14.1.2. Disponibilizar os serviços objeto da Ata de Registro de Preços de acordo com as 
especificidades descritos no termo de referência (Anexo I), para atendimento ao FMS, com fito de 
cumprir os itens e as cláusulas, utilizando recursos humanos e materiais, necessário a execução dos 
serviços, bem como cumprir todas as exigências constantes no termo de referência (Anexo I) 

14.2. A vigência da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, contada da data de sua assinatura. 
14.3. A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito nas situações previstas neste edital 
e seus anexos. 

 
 15.    DO REGISTRO DE PREÇO E DA  ORDEM DE  FORNECIMENTO/CARTA CONTRATO  
15.1. A empresa incluída na ata de registro de preço estará obrigada a assinar as Ordens de 
Fornecimentos/cartas contratos, contrato que poderão advir, nas condições estabelecidas no edital, sob 
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demanda. 
15.2. O registro de preço não importa em direito subjetivo à contratação de quem ofertou o preço 
registrado, sendo facultada a realização de contratações de terceiros sempre que houver preços mais 
vantajosos. 
15.3. Caso o licitante detentor do menor preço registrado não tenha condições de atender toda a demanda 
solicitada, o FMS poderá contratar com outra empresa constante da ata, desde que respeitada à ordem de 
classificação. 
15.4. O licitante deixará de ter o seu preço registrado quando: 

15.4.1. Descumprir as condições assumidas no instrumento por ele assinado; 
15.4.2. Não aceitar reduzir o preço registrado, quando se tornar superior ao praticado pelo 

mercado; 
15.4.3. Quando, justificadamente, não for mais do interesse do FMS. 

15.5. Para instruir a formalização da Ordem de Fornecimento/carta contrato, contrato o licitante 
deverá providenciar e encaminhar ao FMS, no prazo de 02 (dois) dias úteis a partir da data da convocação, as 
negativas fiscais relacionadas no item 7.6.2 deste edital, devidamente atualizadas, sob pena da contratação 
não se concretizar. 
15.6. Se as certidões anteriormente apresentadas para habilitação estiverem dentro do prazo de validade, 
o licitante ficará dispensado de apresentá-las. 
15.7. A partir da convocação do FMS, o licitante deverá assinar a Ordem de Fornecimento/carta contrato 
contrato no prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual período, desde que ocorra motivo 
justificado e aceito pela área do FMS gestora da contratação. 
15.8. Caso o licitante não assine a Ordem de Fornecimento/carta contrato contrato no prazo fixado pelo FMS, 
será excluído da ata de registro de preços. 
15.9. Farão parte da Ordem de Fornecimento/carta contrato, contrato, independentemente de transcrição, 
todas as condições constantes do presente Edital, seus anexos e a proposta apresentada pela licitante. 
15.10. O não-cumprimento de quaisquer obrigações contratuais ou legais sujeitará a CONTRATADA às 
penalidades previstas em lei e/ou regulamento interno e/ou na Ata de Registro de Preços. 
15.11. A aplicação de multa não impede a rescisão da contratação. 
15.12. O prazo de validade do registro de preço será de 12 (doze) meses, contados a partir da data da 
publicação da respectiva Ata. 

 

 16.    DISPOSIÇÕES GERAIS:  
16.1. É facultada ao(à) Pregoeiro(a) ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação ou antes da 
assinatura da Ata de Registro de Preço, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a completar a 
instrução do processo, vedada a inclusão de documentação ou de informações que deveriam constar 
originalmente da proposta. 
16.2. Fica assegurado ao FMS o direito de, no interesse da Administração, anular ou revogar, a qualquer 
tempo, no todo ou em parte, a presente licitação, dando ciência aos participantes, na forma da legislação 
vigente. 
16.3. A simples participação na presente licitação evidencia a licitante ter examinado cuidadosamente este 
edital e seus anexos e se inteirado de todos os seus detalhes, bem como, com eles haver concordado. 
16.4. As licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e o FMS não 
será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado  do 
processo licitatório. 
16.5. As licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 
apresentados em qualquer fase da licitação. 
16.6. As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa 
entre os interessados, sem comprometimento da segurança da futura  Ata. 
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16.7. Caso a vencedora da licitação não esteja com situação regular ou se recuse a assinar a Ata de Registro 
de Preço, poderá ser convocada outra licitante, desde que respeitada a ordem de classificação, para, após, feita 
a negociação do preço e comprovados os requisitos de habilitação, assinar a Ata de Registro de Preço, sem 
prejuízo da aplicação das multas previstas em edital, na Ata de Registro de Preço e nas demais cominações 
legais. 
16.8. São partes integrantes deste edital e dele fazem parte:  
16.9. Anexo I - Termo de Referência;  
16.10. Anexo II - Modelo de Proposta de Preço;  
16.11. Anexo III - Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Superveniente ou Impeditivo;  
16.12. Anexo III - Modelo de Declaração de que não emprega menor; 
16.13. Anexo IV — Ata do Registro de Preço;  
16.14. Anexo V – Minuta do Contrato. 
16.15. Fica estabelecido entre as partes que qualquer controvérsia originária do presente Edital será resolvida 
por arbitragem nos termos da Lei Federal nº 9.307/96. 
16.16. Fica eleito o Foro da Comarca de Oiapoque/AP para dirimir exclusivamente as questões que não 
puderem ser objeto de arbitragem nos termos da Lei Federal  nº 9.307/96. 

 
 
 
 
 

Oiapoque/AP, 23 de maio de 2018. 
 
 
 

DELCY DE NAZARE BARBOSA SILVA  
PRESIDENTE DA CPL 

DEC. 0223/2017/GAB/PMO 
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ANEXO I 
TERMO DE REFERÊNCIA - REGISTRO DE PREÇOS 

PARTE INTEGRANTE DO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2018 
 
 
 

 1.  OBJETO:  
1.2. Contratação de empresa especializada manutenção preventiva e corretiva com remoção e 
instalação de condicionadores de ar, geladeira, freezer, bebedouro e Câmara para conservação  de 
imunobiológicos, para atender o FMS conforme detalhamento especificado abaixo. 
1.3. O objeto a ser adquirido enquadra-se na categoria de bens e serviços comuns, de que trata a Lei nº. 
10.520, de 2002, do Decreto n° 3.555, de 2000 e do Decreto nº. 5.450, de 2005, Decreto 7.174 de 12 de 
maio de 2010, por possuir padrões de desempenho e características gerais e específicas usualmente 
encontradas no mercado, podendo, portanto ser licitado por meio da modalidade Pregão. 

 

 2.  JUSTIFICATIVA:  
2.1. O presente processo tem como fito, promover a manutenção preventiva e corretiva com remoção e 
instalação de condicionadores de ar, geladeira, freezer, bebedouro e Câmara para conservação  de 
imunobiológicos, para atender o FMS, devido as necessidade de resfriamento dos ambientes de trabalho. 
2.2. A licitação, para a contratação de que trata o objeto deste Termo de Referência e seus Anexos, 
sendo agrupados os serviços por lote, justifica-se pela necessidade de preservar a integridade da realização 
e a qualidade do objeto, vez que vários fornecedores, poderão implicar descontinuidade dos serviços, bem 
assim em dificuldades gerenciais e, até mesmo, aumento dos custos, pois a contratação tem a finalidade de 
formar um todo unitário. Some-se a isso, a possibilidade de estabelecimento de um padrão de qualidade e 
eficiência que pode ser acompanhado ao longo da vigência do contrato, o que fica sobremaneira, 
dificultado quando se trata de diversos prestadores de serviços. Por outro lado, o município de Oiapoque 
encontra-se a 620 km da cidade e Macapá, caso fossemos utilizar adjudicação do objeto por item, 
correríamos o risco de uma empresa ser vencedora de apenas um ou dois itens, nesse caso, tornando para 
esta empresa inviável a manutenção dos serviços, nesse sentido, trazendo transtorno para o licitante e para 
a Administração. 
2.3. As quantidades constantes neste termo de referência constituem mera expectativa de serviços, não 
sendo o FMS obrigado a contratá-los em sua totalidade. Os aparelhos antigos serão doados conforme 
deternina a legislação vigente. 

 

 3.   ESPECIFICAÇÕES E INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:  
3.1. As aquisições serão realizadas por ata de sistema de registro de preço. 
3.2. Esta contratação contempla a manutenção preventiva e corretiva com remoção e instalação de 
condicionadores de ar, geladeira, freezer, bebedouro e Câmara para conservação  de imunobiológicos. 

 

ITEM QTD ESPECIFICAÇÃO PREÇO UNIT PREÇO 
TOTAL Contratação de empresa para serviço de Refrigeração, para 

atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. 

PLANILHA I - SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES   
1 20 Central de Ar Tipo Split de 9.000 btu's      383,33        7.666,60  

2 30 Central de Ar Tipo Split de 12.000 btu's      410,00      12.300,00  

3 20 Central de Ar Tipo Split de 18.000 btu's      450,00        9.000,00  
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4 20 Central de Ar Tipo Split de 22.000 btu's      500,00      10.000,00  

5 40 Central de Ar Tipo Split de 24.000 btu's      563,33      22.533,20  

6 20 Central de Ar Tipo Split de 30.000 btu's      663,33      13.266,60  

7 20 Central de Ar Tipo Split de 36.000 btu's      763,33      15.266,60  

SUB-VALOR DO LOTE     90.033,00  
PLANILHA II - SERVIÇOS DE DESINSTALAÇÕES   

1 20 Central de Ar Tipo Split de 9.000 btu's 111,67       2.233,40  

2 20 Central de Ar Tipo Split de 12.000 btu's      130,00        2.600,00  

3 20 Central de Ar Tipo Split de 18.000 btu's      163,33        3.266,60  

4 20 Central de Ar Tipo Split de 22.000 btu's      186,67        3.733,40  

5 20 Central de Ar Tipo Split de 24.000 btu's      210,00        4.200,00  

6 20 Central de Ar Tipo Split de 30.000 btu's      233,33        4.666,60  

7 20 Central de Ar Tipo Split de 36.000 btu's      263,33        5.266,60  

SUB-VALOR DO LOTE     25.966,60  
PLANILHA III - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA   

1 24 Ar Condicionado Tipo Janela 7.500 btu's       93,33        2.239,92  

2 16 Ar Condicionado Tipo Janela 8.500 btu's      103,33        1.653,28  

3 24 Ar Condicionado Tipo Janela 9.000 btu's      115,00        2.760,00  

4 16 Ar Condicionado Tipo Janela 10.000 btu's      128,33        2.053,28  

5 24 Ar Condicionado Tipo Janela 12.000 btu's      150,00        3.600,00  

6 16 Ar Condicionado Tipo Janela 18.000 btu's      200,00        3.200,00  

7 16 Ar Condicionado Tipo Janela 19.000 btu's      220,00        3.520,00  

8 16 Ar Condicionado Tipo Janela 24.000 btu's      240,00        3.840,00  

9 24 Central de Ar Tipo Split de 9.000 btu's      146,67        3.520,08  

10 24 Central de Ar Tipo Split de 12.000 btu's      170,00        4.080,00  

11 16 Central de Ar Tipo Split de 18.000 btu's      263,33        4.213,28  

12 16 Central de Ar Tipo Split de 22.000 btu's      306,67        4.906,72  

13 16 Central de Ar Tipo Split de 24.000 btu's      336,67        5.386,72  

14 16 Central de Ar Tipo Split de 30.000 btu's      363,33        5.813,28  

15 16 Central de Ar Tipo Split de 36.000 btu's      386,67        6.186,72  

SUB-VALOR  DO LOTE     56.973,28  
PLANILHA IV - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA   

1 24 Ar Condicionado Tipo Janela 7.500 btu's      188,33        4.519,92  

2 16 Ar Condicionado Tipo Janela 8.500 btu's      206,67        3.306,72  

3 24 Ar Condicionado Tipo Janela 9.000 btu's      225,00        5.400,00  

4 16 Ar Condicionado Tipo Janela 10.000 btu's      235,00        3.760,00  

5 24 Ar Condicionado Tipo Janela 12.000 btu's      263,33        6.319,92  

6 16 Ar Condicionado Tipo Janela 18.000 btu's      286,67        4.586,72  

7 16 Ar Condicionado Tipo Janela 19.000 btu's      306,67        4.906,72  

8 16 Ar Condicionado Tipo Janela 24.000 btu's      343,33        5.493,28  

9 24 Central de Ar Tipo Split de 9.000 btu's      303,33        7.279,92  
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10 24 Central de Ar Tipo Split de 12.000 btu's      323,33        7.759,92  

11 16 Central de Ar Tipo Split de 18.000 btu's      376,67        6.026,72  

12 16 Central de Ar Tipo Split de 22.000 btu's      423,33        6.773,28  

13 16 Central de Ar Tipo Split de 24.000 btu's      460,00        7.360,00  

14 16 Central de Ar Tipo Split de 30.000 btu's      490,00        7.840,00  

15 16 Central de Ar Tipo Split de 36.000 btu's      538,33        8.613,28  

SUB-VALOR DO LOTE     89.946,40  
PLANILHA V - SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES   

1 8 Câmara para conservação de imunobiológicos, 
com capacidade para 420 litros, com 1(uma) 
porta de vidro, alarme, registrador de      183,33        1.466,64  

SUB-VALOR DO LOTE       1.466,64  
PLANILHA VI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA   

1 16 Câmara para conservação de imunobiológicos, 
com capacidade para 420 litros, com 1(uma) 
porta de vidro, alarme, registrador de 

     300,00        4.800,00  

SUB-VALOR DO LOTE       4.800,00  
PLANILHA VII - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA   

1 16 Freezer Horizontal, de 2 portas, Faixa de 
Temperatura  entre - 18 a - 22 °C, Capacidade 
Bruta: 546 L, 220V.      223,33        3.573,28  

2 16 Geladeira Vertical, de 1(uma) porta, de 180 a 
360L.      223,33        3.573,28  

3 16 Bebedouro Vertical, tipo coluna.      123,33        1.973,28  

4 16 Câmara para conservação de imunobiológicos, 
com capacidade para 420 litros, com 1(uma) 
porta de vidro, alarme, registrador de      376,67        6.026,72  

SUB-VALOR DO LOTE 
    15.146,56  

VALOR GLOBAL >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>R$   284.332,48  
 

3.3. O FMS aceitará oferta de qualquer componente de especificação diferente da solicitada, desde que 
comprovadamente iguale ou supere, individualmente, a qualidade, o desempenho, a operacionalidade, a 
ergonomia ou a facilidade no manuseio do originalmente especificado – conforme o caso, e desde que não 
cause, direta ou indiretamente, incompatibilidade com qualquer das demais especificações, ou 
desvantagem nestes mesmos atributos dos demais componentes ofertados e que seja do mesmo 
fabricante de todos os equipamentos. A proponente deverá apresentar uma declaração assumindo a 
responsabilidade do cumprimento dos prazos de atendimento; 
3.4. Ao término dos serviços a contratada deverá entregar um documento (laudo, certificado de 
garantia ou anotação na nota fiscal) informando a garantia dos serviços de manutençaõ e de instalação; 
3.5. Despesas com mão de obra, materiais, locação de materiais, licenças, alvarás, equipamentos para 
trabalho em altura, EPI´s, ECP´s, andaimes, entre outros, correrão por conta da contratada; 
3.6. A CONTRATADA deverá fornecer, disponibilizar e fiscalizar o uso, por seus funcionários, de todos os 
Equipamentos de Proteção Individual – EPI, conforme Normas Regulamentadoras do Ministério do 
Trabalho e Emprego. São de uso obrigatório todos os equipamentos exigidos por regramento oficial federal 
ou local que disponha sobre proteção ao trabalhador contra acidentes do trabalho, especialmente o 
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disposto na NR-6, NR-18, NR-35 e demais Normas Regulamentadoras que tratam do tema. 
3.7. Atender à legislação referente a Saúde e Segurança do Trabalho, notadamente a NR-1, NR-6, NR-18 
e NR-35, sem prejuízo das demais normas aplicáveis, responsabilizando-se por quaisquer acidentes de 
trabalho que tenham conexão com a execução do objeto contratado 
3.8. Os serviços de remoção dos aparelhos existentes e colocação dos aparelhos novos correrão por 
conta da contratada; 
3.9. Ter um responsável técnico que acompanhará toda manutenção, remoção e instalação dos 
aparelhos, sendo obrigatório a utilização de EPI. 
3.10. Adaptações de obras civis correrão por conta da contratada, bem como o frete de todos os 
produtos. 
3.11. Fica autorizado o reaproveitamento dos atuais dutos caso estejam em excelentes condições, no 
entanto, aqueles que precisarem de substituição, inclusive dos isolamentos térmicos das tubulações, 
deverão ser substituídos pela contratada. 
3.12. Os aparelhos retirados deverão ser alocados nas dependências do FMS, conforme orientação do 
fiscal do contrato. 
3.13. A entrega, retirada dos aparelhos antigos e a instalação dos novos aparelhos deverão ocorrer no 
prazo máximo de 10 (dez) dias úteis por aparelho, após o recebimento da nota de empenho, devidamente 
instalados e em pleno funcionamento. 
3.14. A entrega dos equipamentos deverá estar acompanhada da Nota Fiscal de derviços no recebimento 
dos mesmos será observado pela CONTRATANTE se os equipamentos entregues estão de acordo com as 
especificações. 
3.15. Os equipamentos entregues e recebidos ficam sujeitos a reparação, desde que comprovada a 
existência de defeito, cuja verificação só se tenha tornado possível no decorrer de sua utilização. 
3.16. Os equipamentos, após a manutenção deverão ser entregues e devidamente instalados na sede do 
FMS, em Oiapoque/AP, e será considerada como recusa formal a falta de entrega deste no prazo 
estabelecido, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, devidamente comprovado pela contratada e 
reconhecido pelo FMS. 
3.17. A reparação ou substituição do equipamento deverá ocorrer no prazo máximo de 10 (dez) dias 
úteis a contar da notificação do FMSà empresa sobre a recusa dos mesmos. Esgotado esse prazo, a 
empresa será considerada em atraso e sujeita às penalidades cabíveis. 
3.18. Em decorrência de uma eventual necessidade de adequação nos projetos de leiaute ou mesmo em 
caso de situações adversas, o serviço de instalação dos condicionadores de ar, o prazo de entrega poderá 
ser dilatado pelo FMS. 
3.19. A instalação dos equipamentos é de responsabilidade da CONTRATADA e compreende o seguinte: 
– A instalação dos aparelhos condicionadores de ar dar-se-á a partir do quadro geral correspondente. Todo 
e qualquer material necessário para a perfeita execução dos serviços de instalação dos aparelhos objeto 
deste Termo, será de responsabilidade da CONTRATADA, inclusive pequenos serviços de alvenaria; 
– Além dos materiais a serem empregados na instalação dos referidos equipamentos, a CONTRATADA 
deverá realizar uma revisão na infraestrutura já existente, de alimentação e de sustentação das 
condensadoras, devendo substituir todas as peças com defeitos, inclusive fornecer suporte para as 
mesmas, caso necessário; 
- A empresa vencedora deverá providenciar a instalação dos aparelhos de ar condicionado, contemplando 
todos os materiais necessários, tais como: tubulações (eletro duto de aço galvanizado e eletro duto em PVC 
rígido), isolamentos térmicos, cabos para interligação de uma unidade para outra, alimentação para o 
quadro elétrico, suportes com cantoneiras para as condensadoras, carga de gás, tubulação para drenagem 
e tudo mais que for imprescindível para o perfeito funcionamento dos aparelhos, para tanto, faz-se 
necessário à vistoria antes de participar do certame; 
3.20. Quanto à infraestrutura existente: 
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– Realizar revisão em toda tubulação de passagem de cabos para alimentação das condensadoras (eletro 
duto de aço galvanizado), substituindo e fornecendo todas as peças defeituosas ou faltantes; 
– As tubulações deverão comportar a quantidade de cabos de modo que não sobrecarregue as mesmas; 
– As tubulações externas deverão ser do tipo pesado, em aço, galvanizado a quente, interno e 
externamente, com rebarba removida (RR), parede com espessura de 2,65 mm, conforme NBR – 5598 e as 
tubulações internas deverão ser do tipo em PVC rígido; 
- Todas as extremidades do eletrodutos deverão ser providas de buchas e arruelas de acabamento, 
apropriadas para eletrodutos; 
– As partes fixantes deverão ser abraçadeiras do tipo copo, na mesma polegada do eletroduto; 
– Realizar revisão em toda estrutura de suporte para as condensadoras, substituindo e fornecendo todas as 
peças defeituosas ou faltantes, inclusive confeccionar novos suportes se necessário. 
3.21. Correrá por conta exclusiva da CONTRATADA a responsabilidade por quaisquer acidentes no 
trabalho de execução dos serviços, bem como as indenizações que possam vir a ser devidas a terceiros por 
fatos relacionados com os serviços. 
3.22. Caberá à CONTRATADA o fornecimento, por todo o período em que se fizer necessário, da 
totalidade do ferramental, mão-de-obra, máquinas e aparelhos, inclusive sua manutenção, substituição, 
reparo dos aparelhos fornecidos, visando ao andamento satisfatório dos serviços e à sua conclusão no 
prazo fixado em contrato. 
3.23. A CONTRATADA deverá possuir oficina com endereço certo no município de oiapoque com 
estrutura compatível (carro, equipe técnica, ferramental, etc.) para execução dos serviços de instalação nos 
prazos previstos em contrato, bem como para os serviços de manutenção preventiva e corretiva. 
3.24. Os aparelhos de ar-condicionado e peças serão fornecidos e instalados ou fornecidos 
gradativamente à medida que forem demandados pelo FMS. 
3.25. A CONTRATADA deverá entregar todos os materiais adquiridos no FMSno horário de 8h até 17h de 
segunda a sexta-feira. Para os materiais adquiridos que necessitam de instalação, em seguida, serão 
agendados os serviços de instalação com o setor responsável do FMS. 
3.26. A CONTRATADA, durante as obras de retirada e instalação dos aparelhos deverá tomar todas as 
precauções e zelar permanentemente para que suas operações não provoquem danos físicos ou materiais  
a terceiros, utilizando, inclusive, plásticos e/ou lonas para proteção dos móveis e piso. 
3.27. A CONTRATADA se responsabilizará por todos os danos causados às instalações existentes, aos 
móveis, a terceiros e aos bens públicos. A contratada deverá recompor todos os elementos que forem 
danificados durante a execução dos serviços (pavimentações, pinturas, revestimentos, etc.), usando 
materiais e acabamentos idênticos aos existentes no local. 
3.28. Todos os drenos, instalações e instalações elétricas deverão possuir perfeito acabamento, não se 
admitindo instalações esteticamente defeituosas nem tubulações sem a devida proteção de isolamento 
térmico formando perfeita harmonia com o ambiente. 
3.29. A CONTRATADA cuidará para que todas as áreas da dependência permaneçam sempre limpas 
durante as instalações. Providenciará, ainda, a imediata retirada de entulhos e detritos das áreas 
adjacentes arcando, inclusive, com todas as responsabilidades e multas. 
3.30. A CONTRATADA deverá apresentar-se ao setor administrativo antes do início de qualquer trabalho. 
Os horários para execução dos serviços poderão ocorrer no horário de 08h até 17h, de segunda-feira a 
sexta-feira e nos fins de semana ou feriados, desde que previamente autorizados. 
3.31. Para qualquer serviço mal executado em desacordo com o especificado, a FISCALIZAÇÃO reservar- 
se-á o direito de modificar, solicitar refazer, substituir da forma e com os materiais que melhor lhe 
convierem, sem que tal fato acarrete em solicitação de ressarcimento financeiro por parte da 
CONTRATADA, nem extensão do prazo para conclusão dos serviços. 
3.32. A CONTRATADA deverá apresentar Responsável Técnico que se responsabilizará pela estabilidade e 
segurança de todos os serviços executados e entregar ao FMS uma via da ART (Anotação de 
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Responsabilidade Técnica) dos serviços após seu registro junto a Diretoria de Compras, Contratos e 
Convênios, que deverá coordenar a execução de todos os serviços relativos ao contrato. 
3.33. A empresa contratada ficará responsável pelo registro ou inscrição na entidade profissional 
competente em que a profissão e atividade econômica exercida seja regulamentada por lei. 

 

 4. OBRIGAÇÕES DOS FORNECEDORES:  
4.1. Cumprir o objeto do presente instrumento em conformidade com as especificações constantes neste 
termo de referência. 
4.2. OS FORNECEDORES deverão fornecer os produtos em conformidade com as especificações 
solicitadas pelo FMSe executar os serviços contratados, em horário de expediente, ou seja, de 8h às 17h, de 
segunda-feira a sexta feira; 
4.3. O prazo máximo de execução dos serviços de remoção e instalação por aparelho será de 10 (dez) dias 
úteis, a contar da data solicitação. Este prazo somente poderá ser dilatado com autorização expressa do 
FMS. 
4.4. OS FORNECEDORES assumem inteira responsabilidade técnica, operacional e administrativa sobre o 
objeto fornecido, não podendo ceder ou transferir a outras empresas as responsabilidades estabelecidas 
em contrato ou por problemas na execução dos serviços, parcial ou totalmente, ou ainda negociar direitos 
deles derivados, sem o expresso consentimento do FMS. 
4.5. Fornecer produtos com excelentes padrões de qualidade, seguindo as especificações e exigências 
constantes no Projeto Básico/Termo de Referência e responsabilizando-se por eventuais prejuízos 
decorrentes do descumprimento de qualquer condição estabelecida em contrato. 
4.6. OS FORNECEDORES devem comprometer-se com a garantia da qualidade dos produtos fornecidos, 
conforme especificado em cada equipamento, repondo ao FMS, em até 30 (trinta) dias, a mesma 
quantidade dos produtos em que forem verificados vícios/defeitos, a contar da data do conhecimento e 
comunicação do fato à mesma. 
4.7. A falta de qualquer material necessário para a confecção e ou correção dos produtos não poderá 
ser alegada como motivo de força maior e, não eximirá a OS FORNECEDORES das penalidades a que estão 
sujeitos pelo não cumprimento dos prazos contratados. 
4.8. Solicitar ao FMS, em tempo hábil, quaisquer informações ou esclarecimentos que julgar necessários, 
que possam vir a comprometer a execução do objeto contratual. 
4.9. Comunicar ao FMS, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente ou a ocorrência de fatos 
que possam interferir, direta ou indiretamente, na regularidade do contrato ou dos serviços prestados e 
prestar os esclarecimentos julgados necessários. 
4.10. Apresentar ao FMS, caso venha a ser solicitada, a programação geral de suas entregas, com base em 
indicações fornecidas pela mesma. 
4.11. Fica vedado aos FORNECEDORES fazer uso das informações prestadas pelo FMS, que não seja em 
absoluto cumprimento ao contrato em questão. 
4.12. É vedado aos FORNECEDORES caucionar ou utilizar o presente contrato para qualquer operação 
financeira. 
4.13. Os funcionários deverão utilizar equipamento de proteção individual, conforme determina a 
legislação. 
4.14. Ter um responsável técnico acompanhando a remoção e instalação do produto. 
4.15. Fornecer documento de garantia especificando o tempo da garantia dos produtos e dos serviços. 
4.16. Fazer vistoria antes de participar do certame para conhecer todos os detalhes que influenciarão no 
valor da proposta. 
4.17. Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte de funcionário do FMS, encarregado de 
acompanhar a execução do contrato, prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo às 
reclamações formuladas e evitando a repetição dos fatos. 
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4.18. Manter-se, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
inerentes as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
4.19. A subcontratação parcial dos serviços objetos deste contrato poderá acontecer desde que 
expressamente autorizada pelo FMS e os FORNECEDORES assumem desde já a total e absoluta 
responsabilidade perante toda legislação vigente e pertinente à subcontratação. 
4.20. Assumir os gastos e despesas que se fizerem necessárias para o atendimento das obrigações 
decorrentes desta aquisição, para assegurar o perfeito andamento do mesmo. 
4.21. Os FORNECEDORES são obrigados a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas 
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 
resultantes da execução dos serviços ou de materiais empregados. 
4.22. Responsabilizar-se pelo pagamento de todas as licenças, taxas, emolumentos necessários à fiel 
execução do contrato, bem como, eventuais multas impostas pelas autoridades constituídas. 
4.23. Responsabilizar-se por quaisquer despesas, inclusive possíveis perdas e danos decorrentes da 
demora na execução, caso haja necessidade de modificação ou adequação dos serviços, devido à 
impossibilidade de execução conforme o contratado, sem qualquer custo adicional ao FMS. 
4.24. Responsabilizar-se por qualquer dano causado ao FMS, a seus prepostos ou a terceiros, provocados 
por ação ou omissão do CONTRATADO, em decorrência da execução dos serviços desta contratação, não 
cabendo ao FMS, em nenhuma hipótese, a responsabilidade por danos diretos, indiretos ou lucros 
cessantes, ficando este, desde já, autorizado a reter os créditos decorrentes da prestação dos serviços, até 
o limite dos prejuízos causados, não eximindo o CONTRATADO das sanções previstas no contrato e em lei, 
até a completa indenização dos danos. 
4.25. São de inteira responsabilidade do CONTRATADO todas as despesas decorrentes e necessárias à 
efetiva execução dos serviços contratados, não sendo admitido nenhum acréscimo na proposta, tais como 
despesas com pessoal, seja de mão de obra própria ou locada, salários, diárias, hospedagem, alimentação, 
transportes, fretes, tributos em geral, incidências fiscais, comerciais, taxas e contribuições de qualquer 
natureza ou espécie, emolumentos em geral, seguros, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e 
quaisquer outros encargos decorrentes do exercício profissional de seus funcionários ou terceirizados, que 
venham a incidir direta ou indiretamente sobre a execução do objeto contratado, não cabendo à 
proponente qualquer reclamação posterior. 

 

 5.  OBRIGAÇÕES DO FMS E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO:  
5.1. Após a realização dos serviços, o FMS realizará uma conferência e, caso não estejam em 
conformidade com as especificações, estes deverão ser reparados pelo CONTRATADO, para regularização 
no prazo estabelecido em contrato. 
5.2. Fornecer informações e esclarecimentos pertinentes aos serviços contratados, que venham a ser 
solicitados pelos CONTRATADO. 
5.3. Receber e atestar as Notas Fiscais ou Faturas apresentadas pelo CONTRATADO para pagamento, 
quando os produtos estiverem em conformidade com as especificações solicitadas. 
5.4. Comunicar ao CONTRATADO a ocorrência de divergência nas Notas Fiscais/Faturas apresentadas, 
promovendo a devolução da mesma para correção. 
5.5. Realizar o pagamento devido ao CONTRATADO, nos prazos e condições estabelecidas em contrato, 
referente aos serviços contratados, desde que cumpridas todas as formalidades e exigências do contrato. 
5.6. O recebimento dos serviços será acompanhado e fiscalizado por um representante do FMS na pessoa 
do Diretor de Compras, Contratos e Convênios, que atestará a realização dos serviços no período que 
ocorrerem. 
5.7. Comunicar oficialmente ao CONTRATADO quaisquer falhas verificadas no cumprimento do contrato. 

 

 6.  PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO:  
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6.1. Será pago ao V o valor correspondente aos serviços prestados somente após sua conclusão, baseado 
no preço unitário constante na proposta de preço apresentada pela mesma. 
6.2. Nos valores apresentados já deverão estar incluídos todos os custos e despesas diretos ou indiretos, 
bem como os respectivos tributos e encargos, e não serão considerados pleitos de acréscimos a estes, a 
qualquer título, devendo os serviços não inclusos no preço ser prestados ao FMS sem quaisquer ônus 
adicionais. 

 

 7.  FONTE DE RECURSOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:  
7.1.  Os recursos financeiros para pagamento dos encargos resultantes deste contrato correrão conforme 

saldo da conta específica informada na Solicitação de Material/Serviço, aprovada para o presente 
exercício. 

7.2. O FMS condicionará o pagamento ao atendimento dos critérios abaixo relacionados: 
7.2.1. Preenchimento e envio das Notas Fiscais/Faturas, em conformidade com a legislação 
vigente, observando as retenções fiscais obrigatórias para órgãos da administração pública, sob a 
pena de devolução para correção (IN SRF nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012). 

7.2.2. Conferência dos serviços contratados e executados, por meio do atesto do fiscal do contrato na 
Nota Fiscal/Fatura, conforme especificações e obrigações assumidas em contrato. 
7.2.3. A empresa CONTRATADA deverá estar quite com a Receita Federal, com a Previdência Social 
(INSS) e com o FGTS, bem como apresentar as certidões negativas ou positivas juntamente com a 
nota fiscal/fatura, para comprovação da regularidade. 

7.3. O pagamento somente será efetuado por meio de transferencia bancária, da seguinte forma: 
a) O FMS efetua seus pagamentos mediante a apresentação da Nota Fiscal/Fatura, e demais 
certidões de quitação que forem recebidas e atestadas pelo fiscal do contrato, o pagamento será 
efetuado até no dia 30 (trinta) do mês subsequenta a prestação dos serviços. 

 

 8. DISPOSIÇÕES GERAIS:  
8.1. As interessadas poderão realizar vistoria nos locais e instalações onde os serviços serão  realizados, 
de forma a obterem pleno conhecimento de todas as informações necessárias à formulação da sua 
proposta de preços. 
8.2. A realização da vistoria não se consubstancia em exigência para a formulação das propostas e 
participação no processo de contratação, ficando, contudo, as empresas cientes de que após apresentação 
das propostas não serão admitidas, em hipótese alguma, alegações posteriores no sentido da inviabilidade 
de cumprir com as obrigações, face ao desconhecimento de compatibilidade com as instalações do FMS e 
de dificuldades técnicas não previstas. 
8.3. A vistoria poderá ser marcada e realizada em dias úteis, das 8h às 12h e das 13h às 17h, pelo e-mail 
licitacaosemsa.pmo@gmail.com  

 

 9. PROPOSTA DE PREÇOS:  
9.1. A proposta de preços deverão ser elaborada em moeda corrente do país. 
9.2. A proposta de preços deverá incluir todos os custos e despesas, diretos e indiretos, lucro, tributos, 
impostos, taxas, contribuições, emolumentos, seguros e encargos de qualquer natureza ou espécie, bem 
como os custos com materiais e equipamentos utilizados no fornecimento dos itens desejados. 
9.3. Quaisquer tributos, custos e despesas, diretos ou indiretos, omitidos da proposta ou incorretamente 
cotados, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo considerados pleitos de acréscimos a 
esses, a qualquer título, devendo os serviços ser fornecidos sem ônus adicionais para o FMS. 
9.4. O julgamento da melhor proposta terá como base o MENOR VALOR GLOBAL. 

 
Oiapoque/AP, 12 de abril de 2018. 

 

mailto:licitacaosemsa.pmo@gmail.com
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Thiago Vinícius Ferreira Ribeiro 
Diretor Compras, Contratos e Convênios. 

Dec. 020/2018/GAB/PMO  
 
 

APROVAÇÃO 
 
 

 
 
 
 

ANEXO II – MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
 

 
 
 
 

Aprovo o presente Termo de Referência, em______/_____/________ 
 
 

_________________________________________ 
ISAÚ MACENA FERREIRA DA SILVA 

Secretário Municipal de Saúde 
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ANEXO II 
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO - REGISTRO DE PREÇOS PARTE INTEGRANTE DO EDITAL DE PREGÃO 

ELETRÔNICO Nº 004/2018 

 
A  Empresa  _com  sede  na cidade de  _, na 

(rua, avenida etc.) 
_  __, nº      _ _,inscrita no CNPJ/MF sob o nº_ ,  neste  ato representada por _  ,abaixo 
assinado, interessada na prestação do objeto do presente PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2018, propõe ao 
FMS sua proposta de preços, nas seguintes condições): 

 
PLANILHA DE VALORES PROPOSTOS PELA LICITANTE 

 
 
Item 

 
Qtd 

 
Especificação Valor 

Unitário (VU) 
Valor Total 
(Qtd x VU) 

     

     

     

     

     

     

     

     

VALOR GLOBAL >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>R$ 

 

 
O valor global para manutenção preventiva e corretiva com remoção e instalação de condicionadores de 
ar, geladeira, freezer, bebedouro e Câmara para conservação  de imunobiológicos, que atende 
integralmente às especificações e quantitativos definidos no ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA deste 
Edital é de R$ (escrever por extenso). 

 
OBSERVAÇÕES: 
1) Declaramos que, se vencedores desta licitação e convocados após a sessão de disputa, firmaremos a 

respectiva Ata e o representante designado para acompanhamento deste certame, por meio de Procuração 
de Credenciamento, ou o representante legal, nos termos que dispõem os atos constitutivos desta 
empresa, o(a) Sr(a).  (qualificação, identidade, CPF e endereço residencial), deverá 
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recebê-lo e providenciar as devidas assinaturas. 
 

2) Declaramos que temos pleno conhecimento de todas as condições e regras da presente licitação e 
atendemos a todas as exigências nele contidas. 
3) Declaramos que temos pleno conhecimento das condições e eventuais dificuldades da execução dos 

serviços, bem como de todas as informações necessárias à formulação da proposta de preços, estando 
ciente, desde já, que, após a apresentação das propostas de preços, não serão admitidas, em hipótese 
alguma, alegações posteriores quanto à inviabilidade do cumprimento das obrigações, face ao 
desconhecimento dos serviços e de dificuldades técnicas não previstas. 
4) Declaramos que a validade da proposta é de 12 (doze) meses contados da data de abertura da sessão 

pública constante no preâmbulo deste Edital. 
5) Declaramos que nos valores apresentados já estão incluídos todos os custos e despesas diretos ou 

indiretos, bem como os respectivos tributos e encargos, e não serão considerados pleitos de acréscimos a 
estes, a qualquer título, devendo os serviços não inclusos no preço ser prestados ao FMS sem quaisquer 
ônus adicionais. 

 
Local (UF),  de  de  . 
 
Assinatura do Representante Legal da Empresa Licitante e Nome legível/Carimbo da Empresa 
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ANEXO III 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE OU IMPEDITIVO 
PARTE INTEGRANTE DO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2018 REGISTRO DE 
PREÇOS 

 
AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OIAPOQUE – FMS-AP: 

 

 
Senhor(a) Pregoeiro(a), 

 
Na  qualidade  de  representante  legal  da  Microempresa  ou  Empresa  de  Pequeno  Porte  (se  for  o  
caso)    ,  situada na Rua   , na cidade  , 
Estado do   , inscrita no CNPJ sob o nº  , Inscrição Estadual nº  , 
telefone (    )  e  fax (    )   , declaramos a inexistência de fato superveniente à 
emissão das certidões apresentadas, impeditivo de habilitação no PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2018. 

 
Declaramos ainda, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 
acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999 e demais legislações pertinentes, que não emprega 
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empresa menor de dezesseis 
anos em qualquer tipo de trabalho, salvo na condição de aprendiz. 

 
Local (UF),  de  de  . 
 
 
Assinatura do Representante Legal da Empresa Licitante e Nome legível/Carimbo da Empresa 
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ANEXO IV 
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  XXXX/2018 

PARTE INTEGRANTE DO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2018 
 

Ata nº: 
PROCESSO ADM: 17210.146/2018.02.042 
REF.: Pregão Eletrônico nº 004/2018. 
CONTRATADA: 

 
 

O Fundo Municipal de Saúde de Oiapoque, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua 
Presidente Kennedy, 430, Centro, Oiapoque/AP, inscrito no CNPJ sob nº xxxxxxxxx, através da Secretaria 
Municipal de Saúde de Oiapoque, neste ato representada por seu titular, o Sr. ISAÚ MACENA 

FERREIRA DA SILVA, brasileiro, identidade nº ....., CPF nº ....., doravante denominado CONTRATANTE, 
em razão da classificação obtida no Pregão --- nº---, com base no que dispõe o art. 15 da Lei nº 8.666/93, 
regulamentado pelo Decreto Municipal 014/2016, RESOLVE registrar preço (s) ofertado por ......... , CNPJ 
nº. ......, com sede na rua ......., nº ..... - Bairro ............ - CEP ............ - ..... cidade/estado ...... representada 
neste ato pelo Sr. .........., CPF nº. ......., mais adiante denominada COMPROMITENTE, nos termos das 
cláusulas abaixo descritas.: 
 

COLOCAÇÃO NOME DA EMPRESA CNPJ VALOR 
UNITÁRIO 

1ª    

2ª    

3ª    

Cujas propostas foram classificadas em primeiro, segundo e terceiro lugar no certame, atendendo as 
condições previstas no instrumento convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, 
sujeitando-se as partes às normas do edital e da lei. 

 
EMPRESA: 
CNPJ: FONE/FAX: 
END: 
E-MAIL: 
REPRESENTANTE LEGAL: 
CPF Nº RG Nº 

O preço unitário registrado de acordo com a proposta comercial é o seguinte: 
 
Item 

 
Qtd 

 
Und 

 
Especificação 

Valor 
Unitário 

(VU) 

Valor Total 
(Qtd x VU) 
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VALOR GLOBAL >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>R$ 

 

 

A vigência da presente Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a contar de sua assinatura, nos 
termos do art. 15, inciso III da Lei n.º 8.666/93, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no 
Diário Oficial da União. 
As especificações técnicas e demais exigências constantes no Processo Administrativo 
17210.146/2018.02.042 e Pregão Eletrônico nº 004/2018, integram esta Ata de Registro de Preços, 
independentemente de transcrição, nos termos do Decreto 7.892/13. 
Fica estabelecido entre as partes que qualquer controvérsia originária da presente Ata de  
Registro de Preço será resolvida por arbitragem nos termos da Lei Federal nº 9.307/96 e 
Regulamento próprio. 
Fica eleito o Foro da Comarca de Oiapoque/AP para dirimir exclusivamente as questões que não 
puderem ser objeto de arbitragem nos termos da Lei Federal nº 9.307/96. 
E por estarem assim justas e contratadas as partes assinam o presente instrumento em 02 (duas) 
vias de igual teor e forma, juntamente com 02 (duas) testemunhas que também o assinam, para 
que produza todos os seus efeitos legais, inclusive contra terceiros. 

 
Oiapoque/AP, xx de xxxxxx de 2018. 
 

________________________________________ 

CONTRATANTE 
 

____________________________ 
COMPROMITENTE 

 
 
 

Testemunhas: 
 

Nome: Nome: 
CPF: CPF: 
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ANEXO V 
MINUTA DO CONTRATO 

PARTE INTEGRANTE DO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2018 
 

CONTRATO: .../.... 
PROCESSO: 17210.146/2018.02.042 
REF.: Pregão Eletrônico nº 004/2018 
CONTRATADA: .............................. 

 
CONTRATANTE: O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OIAPOQUE, pessoa jurídica de Direito Público Interno, 
inscrita no CNPJ (MF) N.º 12.250.723/0001-28, estabelecida nesta cidade de Oiapoque com sede à Rua 
Presidente Kennedy, 430, Centro, Oiapoque/AP, doravante denominada apenas CONTRATANTE, por 
intermédio da Secretaria Municipal de Saúde de Oiapoque – SEMSA, neste ato representado pelo Exmo. 
Senhor Secretário Municipal de Saúde ISAÚ MACENA FERREIRA DA SILVA, brasileiro, xxxx, CI. xxx-
xx, CPF. xxx, residente a Rua Renascer, s/n. Bairro Fazendinha, na cidade de Oiapoque/AP 
 
CONTRATADA: A empresa  ,  inscrita  no  CNPJ  (MF)  sob o n.º  , estabelecida  ,  
representada pelo Senhor(a)   , portador(a) da Cédula de 
Identidade n.º  e  CPF (MF) n.º   , de acordo com a representação 
legal que lhe é outorgada por procuração/contrato social/estatuto social. 
 
firmam o presente contrato para prestação de serviços, de conformidade com as disposições do Edital de 
Pregão Eletrônico referenciado acima e seus Anexos, sujeitando-se os contratantes às disposições das Leis 
nºs 8.666/93, 10.520/02, Decreto nº 3.555/00, Leis Complementares nºs 123/06 e 147/2015, suas 
alterações e demais disposições aplicáveis, bem como às seguintes cláusulas: 

 

 CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO  
1.1.   Contratação de empresa especializada na manutenção preventiva e corretiva com remoção e 
instalação de condicionadores de ar, geladeira, freezer, bebedouro e Câmara para conservação  de 
imunobiológicos, para atender o FMS, conforme descrição e quantitativos estimados no Edital e seus 
Anexos, à medida que se tornar necessário a manutenção, remoção e instalação dos aparelhos. 

 

 CLÁUSULA SEGUNDA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  
2.1. Atender as solicitações do FMS por meio das Ordens de Serviços, conforme demanda, num período 
de 12 (doze) meses, responsabilizando-se por eventuais prejuízos, decorrentes do descumprimento de 
qualquer condição estabelecida no contrato. 
2.2. Executar os serviços correspondentes ao objeto com excelentes padrões de qualidade, conforme 
especificações técnicas e requisitos contidos no Termo de Referência. 
2.3. Nomear preposto para acompanhamento da prestação dos serviços, que deverá seguir as 
orientações demandadas pelo FMS. 
2.4. Manter, durante toda a execução do serviço, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
2.5. Zelar pela perfeita execução dos serviços, prestando os serviços de forma meticulosa e constante, 
mantendo-os sempre em perfeita ordem. 
2.6. Responsabilizar-se pela republicação da matéria, sem ônus para o contratante, nos casos de 
incorreções, em data previamente acordada. 
2.7. Substituir, às suas expensas, os eventuais erros por culpa da contratada. 
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2.8. Comunicar imediatamente ao FMS, qualquer anormalidade verificada, inclusive de ordem 
funcional, para que sejam adotadas as providências de regularização necessárias; 
2.9. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo FMS, cujas reclamações obrigam-se a 
atender prontamente, bem como dar ciência à Administração, imediatamente e por escrito, de qualquer 
anormalidade que verificar quando da execução da Ordem de Fornecimento. 

 

2.10. A contratada assume inteira responsabilidade técnica, operacional e administrativa sobre o objeto 
contratado, não podendo ceder ou transferir a outras empresas as responsabilidades estabelecidas em Ata 
de Registro de Preço ou por problemas na execução dos serviços, parcial ou totalmente, ou ainda 
negociar direitos deles derivados, sem o expresso consentimento do FMS. 
2.11. Solicitar ao FMS, em tempo hábil, quaisquer informações ou esclarecimentos que julgar necessário, 
que possam vir a comprometer a execução do objeto contratual. 
2.12. Responsabilizar-se por todas as despesas oriundas do Contrato, tais como o pagamento dos 
tributos fiscais, emolumentos e de todos os encargos decorrentes da Legislação Trabalhista e 
Previdenciária; 
2.13. Executar os serviços com excelentes padrões de qualidade, responsabilizando-se por eventuais 
prejuízos, decorrentes do descumprimento de qualquer condição estabelecida no contrato. 
2.14. Gerenciar a qualidade final dos serviços a serem prestados para o FMS, em conformidade com as 
obrigações assumidas no contrato. 
2.15. A contratada não poderá utilizar a marca e/ou o nome do FMS, em seu nome comercial, 
propagandas ou qualquer forma de vinculação a si, sem a prévia e expressa autorização do FMS. 
2.16. Responsabilizar-se por qualquer dano causado ao FMS, a seus prepostos ou a terceiros, provocados 
por ação ou omissão da contratada, em decorrência da execução dos serviços desta contratação, não 
cabendo ao FMS, em nenhuma hipótese, responsabilidade por danos diretos, indiretos ou lucros cessantes 
decorrentes, ficando o FMS autorizado, desde já, a reter os créditos decorrentes da prestação dos serviços, 
até o limite dos prejuízos causados, não eximindo a contratada das sanções previstas no Contrato e em lei, 
até a completa indenização dos danos. 
2.17. São de inteira responsabilidade da contratada todas as despesas decorrentes e necessárias à efetiva 
execução dos serviços contratados, não sendo admitido nenhum acréscimo na proposta, tais como mão de 
obra própria ou locada, salários, diárias, alimentação, fretes, tributos em geral, incidências fiscais, 
comerciais, taxas e contribuições de qualquer natureza ou espécie, emolumentos em geral, seguros, 
encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e quaisquer outros encargos necessários que venham a 
incidir direta ou indiretamente sobre a execução do objeto, não cabendo à proponente qualquer 
reclamação posterior. 
2.18. Iniciar os serviços a partir da data de assinatura do contrato. 

 

 CLÁUSULA TERCEIRA - OBRIGAÇÕES DO FMSE FISCALIZAÇÃO  
3.1. Emitir, para cada demanda, as ordens de serviço contendo as especificações/informações necessárias 
à correta execução dos serviços por parte da CONTRATADA. 
3.2. Fornecer informações e esclarecimentos pertinentes aos serviços contratados, que venham a ser 
solicitados pelo representante da CONTRATADA. 
3.3. Receber e atestar as Notas Fiscais ou Faturas apresentadas pela CONTRATADA, de conformidade com 
os serviços contratados. 
3.4. Comunicar à CONTRATADA a ocorrência de divergência nas Notas Fiscais/Faturas apresentadas, 
promovendo a devolução da mesma para correção. 
3.5. Realizar o pagamento devido à CONTRATADA, nos prazos e condições estabelecidas em contrato, 
referente aos serviços contratados, desde que cumpridas todas as formalidades e exigências do contrato. 
3.6. É prerrogativa do FMS, proceder a mais ampla Fiscalização sobre o fiel cumprimento do contrato, 
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sem prejuízo da responsabilidade da CONTRATADA, bem como, avaliar a qualidade do serviço prestado, 
podendo rejeitá-lo no todo ou em parte, e exigir o cumprimento de todos os itens do contrato, segundo 
suas especificações. 
3.7. A execução dos serviços será acompanhada e fiscalizada por um representante do FMS, designado 
pela Unidade Administrativa, que atestará os serviços prestados no período que ocorrerem. 
3.8. Comunicar oficialmente à CONTRATADA quaisquer falhas verificadas no cumprimento do contrato. 

 

 CLÁUSULA QUARTA - PRAZOS, PRORROGAÇÕES, RESCISÕES, ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES  
4.1. O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contados a partir de .../.../...... até .../.../ , 
no entanto, poderá ser prorrogado ou modificado através de Termo Aditivo, nos termos do artigo 57 da Lei 
8.666/93, se houver interesse de ambas as partes, assim como, ser rescindido a qualquer tempo, desde que 
a parte interessada informe à outra da sua decisão, com uma antecedência mínima de 30 (trinta) dias. 
4.2. Em caso de rescisão a CONTRATADA atenderá as solicitações do FMS que venham a ocorrer no 
período do aviso, respondendo por todos os danos causados ao FMS, que sejam decorrentes da rescisão. 
4.3. A inexecução total ou parcial do contrato poderá ensejar a sua rescisão, conforme disposto nos 
Artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93. 
4.4. No interesse do FMS, o valor inicial atualizado do contrato poderá ser aumentado ou suprimido até o 
limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no Artigo 65, parágrafos 1º e 2º, da Lei n.º 
8.666/94. 
4.5. As partes reconhecem, de forma expressa e para todos os efeitos legais, não existir entre si 
quaisquer vínculos de subordinação ou de natureza empregatícia, previdenciária ou tributária. 

 

 CLÁUSULA QUINTA – PREÇOS E FORMA DE FORNECIMENTO  
5.1. Será pago à CONTRATADA o valor de R$ ................................................................... ( ) correspondente 
aos serviços executados, conforme as Autorizações de Fornecimento expedidas, somente após a execução, 
baseado no preço unitário constante na proposta de preço apresentada pela mesma. 
5.2. Nos valores apresentados já deverão estar incluídos todos os custos e despesas diretos ou indiretos, 
bem como os respectivos tributos e encargos, e não serão considerados pleitos de acréscimos a estes, a 
qualquer título, devendo os serviços não inclusos no preço ser prestados ao FMS sem quaisquer ônus 
adicionais. 

 

 CLÁUSULA SEXTA – FONTE DE RECURSOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  
6.1. Os recursos financeiros para pagamento dos encargos resultantes deste contrato correrão conforme 
saldo da conta específica aprovada para o presente exercício. 
6.2. FMS condicionará o pagamento ao atendimento dos critérios abaixo relacionados: 

6.2.1. Preenchimento e envio das Notas Fiscais/Faturas, em conformidade com a legislação 
vigente, observando as retenções fiscais obrigatórias para órgãos da administração pública, sob a 
pena de devolução para correção (IN SRF nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012). 
6.2.2. As notas fiscais/faturas deverão ser apresentadas com o CNPJ da sede/filial da CONTRATADA 
no município em que ocorrer a prestação dos serviços. 
6.2.3. Conferência dos serviços contratados e executados, por meio do atesto do fiscal do contrato 
na Nota Fiscal/Fatura, conforme especificações e obrigações assumidas em contrato. 
6.2.4. Apresentação, juntamente com as Notas Fiscais/Faturas, dos seguintes documentos: 

a) Certidão Negativa ou Positiva com Efeito de Negativa de Débitos de Contribuições 
Previdenciárias e às de Terceiros (INSS); 

b) Certidão Negativa ou Positiva com Efeito de Negativa de Débitos Relativos aos Tributos 
Federais e à Dívida Ativa da União; 

c) Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), devidamente atualizado; 
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d) Declaração de Regularidade com o Simples Nacional, para efeito de atendimento da IN 
1234/12 da Receita Federal, caso a empresa CONTRATADA seja OPTANTE PELO SIMPLES 
NACIONAL, conforme Leis Complementares nºs 123/2006 e 147/2014. 

6.3. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendentes quaisquer critérios 
exigidos nos subitens anteriores, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou 
correção monetária. 

6.4. Não sendo atendidos quaisquer critérios exigidos nos subitens acima, O FMS comunicará à 
CONTRATADA para regularização e cancelamento da respectiva Nota Fiscal/Fatura. 
6.5. Caso a Nota Fiscal/Fatura não seja cancelada, os juros e multas resultantes da retenção dos impostos 
serão descontados do valor a ser pago à CONTRATADA. 
6.6. O prazo para pagamento será contado a partir do pleno atendimento de todos os critérios exigidos 
nos subitens acima. 
6.7. O prazo máximo para apresentação da Nota Fiscal e documentação exigida acima, será até o último 
dia do mês subsequente à prestação do serviço, sob a pena de multa diária, especificada nas penalidades 
contratuais, sem prejuízo da CONTRATADA manter as obrigações do contrato. 
6.8. O pagamento somente será efetuado por meio de transferência bancária em conta corrente  
fornecido pela CONTRATADA, da seguinte forma: 

b) O FMS efetua seus pagamentos será efetuado até dia 30 (trinta) do mês subsequente a realização 
dos serviços. 

6.9. O FMSefetuará as retenções dos tributos incidentes no faturamento, de acordo com a legislação 
vigente, caso a CONTRATADA não o faça, descontando do valor a ser pago à mesma. 

 

 CLÁUSULA SÉTIMA - DA REPACTUAÇÃO E REEQUILÍBRIO DO CONTRATO  
7.1. Os preços ajustados para a execução dos serviços objeto deste Contrato são fixos e irreajustáveis 
para o período de 12 (doze) meses, podendo, no entanto, ser repactuados, desde que seja observado o 
intervalo mínimo de 12 (doze) meses, contados da data CONTRATADA ou da data da última repactuação 
eventualmente havida, mediante a demonstração analítica do aumento ou da diminuição dos custos da 
prestação dos serviços, de acordo com Planilha de Custos e Formação de Preços atualizada, a ser fornecida 
pela CONTRATADA, devidamente instruída com os documentos comprobatórios do aumento ou da 
diminuição dos custos da execução dos serviços. 
7.2. O contrato também poderá sofrer reequilíbrio, nos casos elencados no art. 65 da Lei nº 8.666/93, a 
qualquer tempo. 

 

 CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES  
8.1. A CONTRATADA ficará sujeita, no caso de inexecução parcial ou total da obrigação, sem prejuízo das 
responsabilidades civil e criminal, assegurada a prévia e ampla defesa às seguintes penalidades, 
fundamentadas nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93: 

8.1.1. Advertência; 
8.1.2. Multa de: 
a) 1% (um por cento) ao dia sobre o valor devido na Nota Fiscal que estiver pendente de 
pagamento, em caso de atraso do envio da Nota Fiscal, superior ao prazo estipulado; 
b) 10% (dez por cento) sobre o valor contratado pelo não cumprimento dos prazos estipulados; 
c) 20% (vinte por cento) sobre o valor contratado na ocorrência de qualquer tipo de 
descumprimento contratual (inexecução parcial, entrega dos serviços em desacordo com a 
aprovação pelo FMS); 
d) 30% (trinta por cento) sobre o valor contratado, em caso de inexecução total da obrigação 
assumida; 
8.1.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimentos de contratar com o FMS, 



 
 
 
 

ESTADO DO AMAPÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE OIAPOQUE 
Comissão Permanente de Licitação  

30  

se, por culpa ou dolo, prejudicar ou tentar prejudicar a execução deste contrato, por prazo não 
superior a 2 (dois) anos; 

8.2. As multas serão descontadas dos pagamentos a que a licitante vencedora fizer jus, ou recolhidas 
diretamente em conta indicada pelo FMS, no prazo de quinze dias corridos, contados da data da sua 
comunicação, ou, ainda, quando for o caso, cobradas judicialmente. 
8.3. Para aplicação das penalidades aqui previstas, a licitante será notificada para apresentação de defesa 
prévia, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da notificação. 
8.4. As penalidades previstas neste contrato são independentes entre si, podendo ser aplicadas isolada 
ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

 

 CLÁUSULA NONA – ARBITRAGEM  
9.1. Fica estabelecido entre as partes que qualquer controvérsia originária do presente Contrato será 
resolvida por arbitragem nos termos da Lei Federal nº 9.307/96 e Regulamento próprio. 
9.2. Fica eleito o Foro da Comarca de Oiapoque/AP para dirimir exclusivamente as questões que 
não puderem ser objeto de arbitragem nos termos da Lei Federal nº 9.307/96. 

 
Por estarem justas e contratadas, assinam o presente, por si e seus representantes, em 2 (duas) vias iguais 
e rubricadas para todos os fins de direito na presença das testemunhas abaixo firmadas. 

 
 
 

Oiapoque/AP, ... de ................. de 2018 
 

 
 

Fundo Municipal de Saúde 
Secretario Municpal de Saúde 

 

 

Representante legal da CONTRATADA CPF nº 
................................... 

 
 

Testemunhas: 
 

 

Nome: 
CPF: 

 
 

 

Nome: 
CPF: 
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ANEXO VI 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
PARTE INTEGRANDE DO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2018 

 
 
 
 
 
 

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, 

que a empresa   (denominação da pessoa jurídica), 

CNPJ nº  é microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do 

enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro 

conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência no procedimento licitatório 

Pregão Eletrônico nº 004/2018, realizado pelo FMS de Oiapoque. 

 
 

Atenciosamente, 
 
 
 

(Assinatura do representante legal) 
Nome: 

RG nº: 
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ANEXO VII 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISTORIA 
PARTE INTEGRANTE DO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2018 

 
 
 
 

Declaro que a empresa      , inscrita no CNPJ/MF sob 
nº  , sediada na    , 
representada  pelo(a)  Sr(a).    , vistoriou as áreas onde 
serão realizados os serviços, para tomar pleno conhecimento das condições e eventuais dificuldades para a 
execução dos mesmos, bem como de todas as informações necessárias à formulação da proposta 
comercial. 

 
Vitória,  de  de  . 
 
 

Unidade Administrativa 
 
 
DECLARAÇÃO DO LICITANTE 
 

Declaro que me foram apresentadas todas as áreas onde serão realizados os serviços, para a elaboração da 
proposta comercial, tendo sido fornecidas as informações e esclarecimentos inerentes a esta vistoria, por 
mim solicitados. 

 
 

Vitória,  de  de  . 
 
 

Assinatura do Representante da Licitante 
 
 

Nome:   
Cédula de Identidade:    

 
 
 
 

OBSERVAÇÃO: AS EMPRESAS INTERESSADAS PODERÃO REALIZAR A VISTORIA ATÉ O DIA 12/06/2018, DAS 
13h às 16H. 



 
 
 
 

ESTADO DO AMAPÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE OIAPOQUE 
Comissão Permanente de Licitação  

33  

 
 

ANEXO VIII 
 

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES DO CERTAME 
PARTE INTEGRANTE DO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO FMSNº 004/2018 

 
 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2018. 
 
 

Ao Fundo Municipal de Saúde de Oiapoque – FMS/AP: 
 
 
 

DECLARAMOS QUE: 
 

I) Examinamos cuidadosamente o edital, inteiramo-nos de todos os seus detalhes e com eles concordamos, 
aceitamos todos os seus termos e condições e a eles desde já nos submetemos; 

 
II) Todas as dúvidas ou questionamentos formulados foram devidamente esclarecidos, bem como 
recebemos todos os elementos e informações para cumprimento das obrigações objeto da licitação; 

 
III) Nos valores constantes da proposta estão incluídas todas as despesas decorrentes da execução do 
objeto, tais como equipamentos, materiais, mão-de-obra, custos diretos e indiretos, despesas com 
encargos sociais, previdenciários, trabalhistas, incluindo vantagens decorrentes de acordos, convenções ou 
dissídios coletivos, seguros, taxas, tributos e contribuições de qualquer natureza ou espécie, salários, 
auxílios alimentares, transportes e quaisquer outros encargos necessários à perfeita execução do objeto; 

 
IV) A signatária não se encontra suspensa de licitar ou contratar com a administração pública em todas as 
esferas. 

 
 
 

Oiapoque/AP, ..... de ....................... de 2018. 
 
 
 
 

Assinatura do Representante Legal da Empresa Licitante e Nome legível 
Carimbo da Empresa 


